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1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и 
административно наказателна дейност 

 
КАВ 

 
През месец юни 2012 г. са извършени общо 54 проверки на място, от които:  
 12 комплексни (екипни) проверки;  
 35 проверки за текущ контрол по плана на РИОСВ – Варна; 
 6 участия в ДПК на нови обекти; 
 1 извънредна проверка.  

 
Дадени са общо 32 предписания, от които на: 
 "Автомотор Варна" АД, гр. Варна (комплексна проверка) - 3 предписания: 1. Да се 

извършат СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. 
Срок: 08.07.2012 г. 2. Да се представи в РИОСВ-Варна досие на кл. инсталация и 
протокол за херметичност. Срок: 19.06.2012 г. 3. Да се представи в РИОСВ-Варна 
копие от актуален договор с "Метал експрес" ООД. Срок: 14.06.2012 г.; 

 "Балкан стар ритейл" ЕООД, гр. Варна (комплексна проверка) – дадени са 3 
предписания: 1. Да се обозначат всички зони, за съхранение на отпадъци.  Срок: 
20.06.2012 г. 2.  Да се представи копие от договор с "Лумакс транс" ЕООД за 
предаване на отпадък с код 130206*. Срок:  20.06.2012 г. 3. Да се ограничи достъпа 
до зоната отредена за съхраняване на отпадък с код 200121*. Срок:  20.06.2012 г. 

 "Ай ти груп" АД, гр. Варна (комплексна проверка) – дадени са 3 предписания: 1. Да 
се извърши класификация по реда на Наредба № 3 на всички генерирани отпадъци 
от дейността на дружеството. Срок:  21.06.2012 г. 2. Да се обозначат местата 
обособени за временно съхраняване на отпадъците. Срок: 12.06.2012 г. 3. Да се 
представи в РИОСВ-Варна отчетна книга по отпадъците и транспортна карта за 
проверка. Срок: 18.06.2012 г. 

 "Металагро" АД, гр. Добрич (комплексна проверка) – дадени са 3 предписания - 1. 
Да се представят договори с лица притежаващи документ по чл.12 от ЗУО, за 
предаване на генерираните от дружеството отпадъци. Срок: 21.06.2012 г. 2. Да се 
актуализира програмата за дейностти с отпадъци, във връзка с дейността по 
оползотворяване на отпадъци с кодове 130113* и 130208* и да се представи за 
утвърждаване в РИОСВ-Варна. Срок: 21.06.2012 г. 3. В едномесечен срок от 
утвърждаване на актуализирания проект на програма за управление на дейносттите 
по отпадъци да се подаде в РИОСВ-Варна заявление за издаване на документ по 
чл.12 от ЗУО.  

 "Автомотор Добрич" АД, гр. Добрич (комплексна проверка) – дадени са 2  
предписания: 1. Да се извърши класификация по реда на Наредба №3 (ДВ, 
бр.44/2004) на всички генерирани от дейността на дружеството отпадъци.  Срок: 
26.06.2012 г. 2. Да се извършат СПИ на емисиите вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от дейността на автобояджийната камера по показател 
органичен въглерод. Срок: 18.07.2012 г. 

 "Мелроуз Рисорсиз" ООД, гр. Варна (комплексна проверка) – дадени са 2  
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предписания: 1. Да се обозначат площадките за съхраняване на отпадъци с кодове 
200121*; 160117; 160118 и подземния резервоар за съхраняване на 200121* да се 
обезпечи със сорбент, за което писмено да се уведоми РИОСВ-Варна. Срок: 
27.06.2012 г. 2. Да се извърши класификация на отпадъците от електрическо и 
електронно оборудване - натриеви лампи и монитори, по реда на Наредба № 3. 
Срок: 02.07.2012 г. 

 "Тедива" АД, гр.Добрич (комплексна проверка) – дадени 10 предписания: 1. На 
изпускащото устройство на бояджийската камера да се изработи и утвърди 
пробовземна точка за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух, съгласно изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 6 (ДВ, 
бр. 31/99 г.).  Срок 06.07.2012 г. 2. Да се представят в РИОСВ - Варна, ИЛБ на 
всички химични вещества и смеси, съдържащи ЛОС и използвани през 2011 г. Срок 
27.06.2012 г.  3. Да се въведе дневник за вписване на работните часове на котлите 
по дни и часове.  Срок 27.06.2012 г. 4. Да се извърши класификация на отпадъците 
по реда на Наредба № 3 (ДВ, 44/2004 г.), описани в констативната част на 
протокола, за които към момента на проверката не е извършена такава.     Срок 
10.07.2012 г. 5. В 14-дневен срок от утвърждаване на работните листи да се 
представи в  РИОСВ-Варна актуализирана програма по управление на дейностите 
по отпадъци. 6. В едномесечен срок от утвърждаване на програмата, да се 
представи в РИОСВ-Варна заявление за изменение/допълнение на разрешението за 
дейности с отпадъци. 7. Да се отстранят допуснатите замърсявания с отпадъци, за 
което писменно да се уведоми РИОСВ-Варна. Срок: 02.07.2012 г. 8. Да се представи 
в РИОСВ-Варна ИЛБ за лепило DUNLOP, изг. съгласно Регламент REACH на бълг. 
език.  Срок   09.07.2012 г. 9. Да се изготви и представят в РИОСВ-Варна: а/Таблица 
1 от Приложение № 1 от Указанията за провеждане на контролна дейност по 
прилагането на Регламент REACH, утв. със Заповед № РД-250/2009 г. на 
Министъра на ОСВ. б/документацията, изискв. се съгласно Указанията за изв. и 
докум. на оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, утв. със Заповед 
№ РД-288/2012 г. на министъра на ОСВ. Срок 09.07.2012 г. 10. Да се представят в 
РИОСВ-Варна документи, удостоверяващи изв. на регистрация и нотификация на в-
вата, влизащи в състава на лепило DUNLOP, съгласно Регламент  REACH и 
Регламент (ЕО/ № 1272/2008 г./ CLP.). Срок   09.07.2012 г. – Предписания №№ 1, 2, 
3 и 7 са изпълнени в срок.; 

 "Казаков 65" ЕООД, гр. Добрич - дадени 2 предписания: 1. Бутилките без етикет да 
бъдат приведени в съответствие с чл. 32 от Наредба, приета с ПМС 336/2008 г. 
Срок:  14.06.2012 г. 2.  Бутилките за еднократна употреба с фреон МР 66 и 12 да 
бъдат изведени от употреба и третирани, като опасен отпадък по реда на ЗУО.  
Срок:  14.06.2012 г.“Дедракс” АД, гр.София – база в гр.Варна; 

 "Дедракс" АД, гр. София - Печатница в гр. Варна - дадени са 2 предписания: 1. Да 
се извърши класификация на формираните в резултат от дейността отпадъци по 
реда на Наредба № 3 (Дв, бр. 44/2004). Срок 16.07.2012 г. 2. В 14-дневен срок от 
утвърждаване на работните листи, да се представи в РИОСВ-Варна проект на 
програма по управление на дейностите по отпадъци; 

 "Куул Стар" ООД, гр. Варна - дадени са 2 предписания: 1. Бутилките за еднократна 
употреба за бъдат изведениот употреба и да бъдат третирани като опасен отпадък 
по реда на ЗУО. Срок 10.07.2012 г. 2. Дейността по производство и монтаж на 
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хладилна техника да се преустанови до изкарване на документи за 
правоспособност, в съответствие с изискванията на Регламент 842/2006 г. Срок до 
изкарване на правоспособност. 

Извършени са 31 проверки по документи на представени за утвърждаване доклади от 
собствени непрекъснати измервания (СНИ) и собствени периодични измервания (СПИ) на 
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, от които: 

 СНИ – утвърдени 21 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 21 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – утвърдени 10 доклада. 
 
Утвърдени са нови пробовземни точки за контрол на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух от две дружества: “Тръбна мебел” ООД, гр. Добрич и 
“Спектър – М” ЕООД, гр. Добрич. 

 
Извършена е проверка на представените регистрационни карти за 2011 г. от големите 

емисионни източници и информацията е представена в ИАОС, гр. София.   
 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Представяне на информация на община Варна с данните от пунктове  за КАВ – “Ян 

Палах” и “Батак”; 
 Представяне на данни в МОСВ и ИАОС за АИС “ТЕЦ Варна” за м.май 2012 г.; 
 Одобрен план за собствен мониторинг на “Крео БГ” ЕООД, гр. Варна; 
 Информация до ИАОС по чл. 29 от Наредба № 7/2003 г. за календарната 2011 г.  

 
ВФФ - Шум: 

 
През месец юни 2012 г. са извършени общо 8 проверки на място, от които:  
 4 комплексни (екипни) проверки;  
 2 проверки за последващ контрол на източници на шум, излъчван в околната среда; 
 2 проверки с контролни измервания по плана на РИОСВ – Варна. 
 
Дадени са общо 10 предписания, от които на: 
 "Девня варовик" АД, с. Чернево (комплексна проверка) – дадени са 3  предписания: 

1. Да се актуализира договора с "В и К Варна" ЕООД и копие да се представи в 
РИОСВ - Варна. Срок: 16.07.2012 г. 2. Да се извърши актуализация на фирмената 
програма за управление на отпадъците, съобразена с новите условия по третиране 
на отпадъците в предприятието. Срок: 16.07.2012 г. 3. Площадката за съхранение на 
отпадъци с код 13 02 08* да се обозначи, съгласно нормативните изисквания. Срок: 
16.07.2012 г.; 

 "Евроманган" ЕАД, с. Църква (комплексна проверка) - дадени са 2 предписания: 
1.Да се редприемат мерки за предаване на отпадъците с код 20 01 21* и 13 02 05* за 
последващо третиране. Срок 23.07.2012 г.2. Да се осигури специализиран съд за 
събиране на флуоресцентни тръби с нарушена цялост и налично количество сяра. 
Срок 16.07.2012 г.; 
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 "Норд" АД, гр. Девня (комплексна проверка) - дадено е 1 предписание:  Да се 
извърши ласификация на генерираните отпадъци - опаковки,съдържащи остатъци 
от опасни в-ва  ли омърсени с опасни вещества и кърпи (парцали) за изтриване, 
замърсени с опасни вещества. Срок 05.07.2012 г.; 

 КРЗ "Одесос" АД, гр. Варна (комплексна проверка) – дадени са 2 предписания: 1. 
Да се извърши класификация по реда на Наредба № 3 на отпадъци от опаковки, 
замърсени с опасни в-ва и ръкавици, парцали и предпазни облекла, замърсени с 
опасни вещества, битови отпадъци. Срок:16.07.2012 г. 2. Да се осигурят 
сметосъбиращи съдове или опаковки на местата за  временно съхраняване на 
отпадък с  код 20 01 03. Срок: 30.07.2012 г. 

 "Пластхим Т" АД, гр. Аксаково - 1 предписание: През нощният период на деноно- 
щието дружеството да затваря прозорците на предприятието, граничещи с жилищни 
сгради. Срок: постоянен. 

 "Бензиностанция 2106 на "Петрол" АД - дадено е 1 предписание:  1. Да се приведат 
в нормите стойностите на показателите за шум за вечерния и нощния период на 
денонощието на компресора за метан на бензиностанция 2106 в гр. Варна на 
"Петрол" АД, съгласно Таблица 2, чл. 5 от "Наредба № 6 ДВ, бр. (58/2006). Срок 
20.08.2012 г. 

Представен в ИАОС е годишния доклад за 2011 г. за осъществения контрол на 
промишлените източници на шум, излъчван в околната среда (контролни измервания, 
СПИ и др.). 

През отчетния период в РИОСВ – Варна са представени доклади от СПИ на “Мелроуз 
рисорсиз” ООД, гр. Варна, КС “Галата” и “Арет – Петър Петров”  ЕТ, гр.Варна. 
 
КПКЗ 
 

През месец юни 2012 г. са извършени общо 3 проверки на място, от които: 
 2 проверки за  изпълнението на условия в издадени комплексни разрешителни; 
 1 проверка на “Агрополихим” АД, гр. Девня по разпореждане на МОСВ; 
 
През отчетния период е изготвено становище до ИАОС за актуализация на КР на 

“Старт” АД, гр. Добрич. 
 
ВОДИ 
 

През месец юни 2012 г. са извършени общо 26 проверки, от които:  
 6 комплексни (екипни) проверки;  
 10 проверки по утвърдения от министъра на околната среда и водите график за 

контрол на емитери, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни 
вещества, общи и специфични замърсители, заустващи в повърхностни водни 
обекти и включени в Контролно-информационната система за отпадъчните води;  

 5 извънредни проверки по жалби и сигнали на граждани за замърсяване с 
отпадъчни води; 

 1 проверка за последващ контрол; 
 3 проверки с пломбиране на дренажни кранове и/или аварийни саваци на ПСОВ; 
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 1 участие в ДПК на ПСОВ. 
 

Дадени са общо 18 предписания, от които на: 
 "Каолин" АД, гр.Сеново, база в с.Игнатиево (комплексна проверка) – дадени са 2 

предписания: 1. Изходът на утаителите за производствени води да бъде подготвен 
за пломбиране или да бъде запечатан трайно. 2. Да се предприемат мерки за 
предаване на наличните отпадъци с код 15 02 03 и 16 01 03. Срок: 06.07.2012 г. 

 "Кавър 96" ООД, гр.Варна (комплексна проверка) – дадени са 7 предписания: 1. Да 
се обозначат площадките за съхранение на отпадъци с кодове 11 01 09* и 20 01 21 *, 
за което писмено да се уведоми РИОСВ Варна. Срок: 05.07.2012 г.  2. Да се 
представи в РИОСВ Варна договор с лице по чл. 12 от ЗУО за предаване на 
отпадъците. Срок: 27.07.2012 г. 3. Да се представи в РИОСВ Варна актуализирана 
програма по управление на дейностите по отпадъците. Срок: 27.07.2012 г.                                     
4. Да се изискат и представят в РИОСВ Варна ИЛБ (информационни листове за 
безопасност) за химичните вещества и смеси, изгитвени съгласно регламент 
REACH, изм. с Регламент (ЕС) № 453/2010 г. Срок: 27.07.2012 г. 5. Да се изготвят и 
актуализират документациите от Указанията за провеждане на контролна дейност 
по прилагането на Регламент REACH, утвърден със Заповед №РД-250/2009 г. на 
Министъра на околната среда и водите и указанията за извършване и 
документиране на оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, 
утвърден със заповед №РД-288/2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 
Същити да се представят в РИОСВ Варна.  Срок:  27.07.2012 г. 6. Да се приведе 
обекта във вид, отговарящ на изискванията на Наредбата за реда и начина за 
съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) Срок:  27.07.2012 г. 7. Да се 
представи в РИОСВ Варна договор с "В и К Варна" ООД за приемане в градска 
канализация и пречистване в ГПСОВ на отпадъчните води, формиращи се от 
обекта. Срок:  27.07.2012 г.; 

 "Лукойл България" ЕООД, гр.София, ПСБ Аспарухово (комплексна проверка) – 
дадено е 1 предписание: Да се проучат възможностите и да се монтират 
измервателни устройства за количествата зауствани отпадъчни води от двата 
потока. Срок: 20.08.2012 г.; 

 "Еко пиле" ЕООД, гр.Игнатиево (комплексна проверка) – дадено е 1 предписание: 
.Да се представи в РИОСВ Варна договор с "В и К Варна" ООД за приемане и 
пречистване на отпадъчните води от обекта. Срок: 02.07.2012 г.; 

 "СМС инвест" ООД, с. Осеново (комплексна проверка)  - дадени са 3 предписания: 
1.Да се извърши класификация  на генерираните отпадъци от инсталацията за 
ситопечат и неутрализационната шахта. Срок 27.07.2012 г. 2. Да се неутрализира 
Програмата за дейности с отпадъци в съответствие с т.1. Срок До 1 м. след 
утвърждаване на работните листи. 3. Да се представи в РИОСВ - Варна отчетна 
книга, както и договорите с лицата, на които се предават отпадъците. Срок 
08.07.2012 г.; 

 “Недев стил” ЕООД, с. Приморци, общ. Добричка – дадено 1 предписание: Да се 
предприемат действия по привеждане на обекта в съответсвие със закона за водите 
и писмено да се уведоми РИОСВ – Варна. Срок:25.06.2012 г.; 

 “В и К Варна” ООД, гр.Варна, канализация, гр. Долни чифлик - дадено е 1 
предписание: Да се установи източника заустващ в градската канализационна 
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мрежа на гр. Долни Чифлик, отпадъчни води със силно кисел характер и писмено да 
се уведоми РИОСВ –Варна. Срок 06.08.2012 г.; 

 "Агрополихим" АД, гр. Девня -  дадено е 1 предписание:  В случаи, налагащи 
нарушаване целостта на пломбата, компетентните длъжностни лица от 
"Агрополихим" АД незабавно да уведомят директора на РИОСВ Варна. Срок 
постоянен; 

 "Солвей соди" АД, гр. Девня - дадено е 1 предписание:  В случаи, налагащи 
нарушаване целостта на пломбата, компетентните длъжностни лица от "Солвей 
соди" АД незабавно да уведомят директора на РИОСВ Варна. Срок постоянен. 

Представена е обобщена информация на РЗИ – Добрич за ПСОВ на територията на 
област Добрич. 
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                               

 
Извършени са общо 69 проверки, от които:  
 2 комплексни (екипни) проверки; 
 49 проверки за текущ контрол по плана на РИОСВ – Варна; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 7 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 3 проверки по подадено заявление за издаване на разрешение по чл. 37 от ЗУО; 
 1 проверка по заявление за изменение/допълнение на разрешение по чл. 45 от ЗУО; 
 2 проверки по подадени заявления за издаване на удостоверение по чл. 54 от ЗУО; 
 1 проверка по чл. 36, т. 1 от ЗУО;  
 2 проверки по писмо на община Варна. 

 
Дадени са общо 45 предписания, от които на: 
 ЕТ "Иван Иванов", гр.Добрич (комплексна проверка) -  дадено е 1 предписание: Да 

се извършат и представят в РИОСВ-Варна доклад и резултати от собствени 
пириодични измервания на емисиите вредни вещества, изпускани в атм. Въздух от 
дейността на бояджийната камера по показател органичен въглерод. Срок: 
30.07.2012 г.; 

 „Аутоекспрес” ООД, гр.Варна (комплексна проверка) – дадено е 1 предписание: Да 
се извърши класификация на генерирания отпадък от хартиени и картонени 
опаковки, съгласно изискванията на Наредба № 3/2004 г. Срок: 27.06.2012 г.; 

 "Доверие Брико" АД, гр. София – ТЦ Варна – дадено е 1 предписание: Да се 
извърши класификация по реда на Наредба №3 на образуваните отпадъци от 
ИУЕЕО. Срок: 6.12.2012г.; 

 "Борисов" ЕООД, гр.Добрич (склад за безалкохолни напитки) – дадени са 3 
предписания: 1. Да се уведоми писмено РИОСВ- Варна за промяната в адреса на 
площадката, на която дружеството извършва своята дейност. 2. Да се обозначат 
всички зони обособени за съхраняване на отпадъците с табели с код и 
наименование на отпадъка, съгласно наредба № 3. 3. Писмено да се уведоми 
РИОСВ- Варна за изпълнение на предписание 2. Срок: 12.06.2012 г.; 

 "Автоколор" ЕООД, гр.Добрич - 3 предписания: 1. Да се извърши класификация по 
реда на Наредба № 3 на образуваните отпадъци от опаковки замърсени с опасни 
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вещества; 2. Да се обозначат всички зони обособени за съхраняване на отпадъците с 
табели с код и наименование на отпадъка, съгласно наредба № 3; 3. Писмено да се 
уведоми РИОСВ- Варна за изпълнение на предписание 2. Срок: 12.06.2012 г.; 

 "Балев Корпорейшън" ЕООД – дадени 3 предписания: 1. Да се представи в РИОСВ-
Варна проект на програма по управление на отпадъците; 2. Да се извърши 
класификация по реда на Наредба №3 на следните отпадъци, незамърсени с опасни 
в-ва: стъклени опаковки, излезки от филтърен картон и опаковки от дървен 
материал;  3. Да се обособят и обозначат площадки за съхраняване н отпадъци с 
кодове: 15 02 02*; 15 02 03; 15 01 10*, за което писмено се уведоми РИОСВ-Варна. 
Срок: 6.28.2012 г.; 

 "Джамбо ЕС.Б" ЕООД – дадено 1 предписание: Да се обособи и обозначи 
площадката за съхраняване на формираните в резултат от дейността отпадъци, за 
което писмено се уведоми РИОСВ-Варна. Срок: 6.20.2012 г.; 

 “Дарко - 65” ЕООД, гр. Балчик – дадено е 1 предписание: Да се обозначат 
площадките за съхраняване на образуваните отпадъци. Срок: 28.06.2012г.; 

 “Кресметал” ООД, гр. Варна, площадка за ОЧЦМ в гр. Балчик – дадено е 1 
предписание: 1. Да се обозначат площадките за съхраняване на образуваните 
отпадъци. Срок: 18.06.2012г.; 

 “Елитис” ЕООД, гр. Варна – обект 1 "Елитис" ЕООД, гр. Варна – дадени са 2 
предписания: 1. Да се извърши класификация по реда на Наредба №3 (ДВ, 
бр.44/2004) на образуваните в резултат от дейността на трите обекта отпадъци.  
Срок: 27.06.2012 г. 2. Да се обособят и обозначат площадките за съхраняване на 
образуваните отпадъци, за което писмено се уведоми РИОСВ-Варна. Срок: 
29.06.2012 г.; 

 “Елитис” ЕООД, гр. Варна – обект 2 "Елитис" ЕООД, гр. Варна – дадени са 2 
предписания: 1. Да се извърши класификация по реда на Наредба №3 (ДВ, 
бр.44/2004) на образуваните в резултат от дейността на трите обекта отпадъци.  
Срок: 27.06.2012 г. 2. Да се обособят и обозначат площадките за съхраняване на 
образуваните отпадъци, за което писмено се уведоми РИОСВ-Варна. Срок: 
29.06.2012 г.; 

 "Жормани" ООД, гр. Варна - дадено е 1 предписание: да се представи 
вътрешнофирмена спецификация. Съгласно Приложение № 12. Срок 05.07.2012 г.; 

 "Савимекс" ООД, гр.Добрич - дадени са 2 предписания: 1. да се предстяват 
Приложения № 12 и № 13; 2 . Да се представи справка за реализирана продукция. 
Срок 10.07.2012 г.; 

 "АГППМПДМ Сирма 98" ООД, гр. Варна – дадено е 1 предписание: Да се 
представи в РИОСВ - Варна, ул. "Ян Палах" № 4 отчетна книга за заверяване, 
изготвена по Приложение № 3 към чл. 6, т. 3 от Наредба № 9. Срок: 29.06.2012 г.; 

 "ГППМПДМ Василев - Дент" ООД, гр. Добрич - дадено е 1 предписание: Да се 
представи в РИОСВ - Варна, ул. "Ян Палах" № 4 за заверяване отчетна книга по 
отпадъци, изготвена по Приложение № 3, към чл. 6, т. 3 от Наредба № 9. Срок 
20.07.2012 г.; 

 ЕТ "ИППМПДМ-д-р Миглена Димитрова", гр. Добрич - дадено е 1 предписание: Да 
се представят в РИОСВ - Варна, ул. "Ян Палах" № 4 за проверка договор за 
предаване на отпадък с код 18 01 03* за транспортиране и последващо третиране, 
съгласно изискванията на чл. 5, ал. 2 от ЗУО и отчетна книга по отпадъци за 
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заверяване , изготвена по Приложение № 3, към чл. 6, т. 3 от Наредба № 9. Срок 
13.07.2012 г.; 

 "Кауфланд България ЕООД енд КО" КД, филиал 1400 - дадено е 1 предписание: Да 
се представят в РИОСВ-Варна договорите с лицата, на които се предават 
отпадъците. Срок 29.06.2012 г.; 

 "Кауфланд България ЕООД енд КО" КД, филиал 1300 - дадено е 1 предписание: Да 
се представят в РИОСВ-Варна договорите с лицата, на които се предават 
отпадъците. Срок 29.06.2012 г.; 

 "Евротекс" ЕООД  - дадено е 1 предписание: Да се отреди и обозначи площадка за 
съхраняване на излезли от употреба флуоресцентни тръби, за което писмено се 
уведоми РИОСВ-Варна. Срок: 06.25.2012 г.; 

 "Диана 2000" ООД - дадени са 2 предписания: 1. да се представи вътрешнофирмена 
спецификация по Приложение № 14; 2. да се представи копие от платежно 
нареждане. Срок 27.06.2012 г. Предписанията са изпълнени в срок; 

 "Емона 02" ООД - дадено е 1 предписание: да се представи в РИОСВ - Варна 
вътрешнофирмена спецификация, изготвена съгласно Приложение № 12. Срок 
28.06.2012 г.; 

 "Тропик" ООД, гр.Добрич -  дадени са 4 предписания: 1. да се представи в РИОСВ - 
Варна вътрешнофирмена спецификация. Изготвена съгласно Приложение № 12; 2. 
копие от платежно нареждане за платена продуктова такса в ПУДООС; 3. копие от 
фактури за закупени каси за многократна употреба; 4. месечни справки декларации 
за периода от 01.01.2012 - 30.04.2012. Срок 27.07.2012 г.; 

 "Примера" ООД - дадено е 1 предписание: Да се представи в РИОСВ - Варна 
вътрешнофирмена спецификация. Изготвена съгласно Приложение № 12; 2. копие 
от платежно нареждане за платена продуктова такса в ПУДООС. Срок 27.07.2012 г.; 

 ЕТ "Аксу - Салих Рамаданов Джелилов" - дадено е 1 предписание: Да се представи 
в РИОСВ-Варна работен лист за формирания в резултат от дейността отпадък. Срок 
16.07.2012 г.; 

 "Дийома" ЕООД - дадени са 3 предписания: 1. Да се извърши класификация на 
формираните в резултат от дейността отпадъци по реда на Наредба № 3 (Дв, бр. 
44/2004).  Срок 18.07.2012 г. 2. Да се представи в РИОСВ-Варна отчетната книга по 
отпадъци.   Срок 05.07.2012 г. 3. Да се представят в РИОСВ-Варна договорите с 
лицата, на които се предават отпадъците. Срок 05.07.2012 г.; 

 "Кауфланд България ЕООД енд КО" КД, филиал 3 - дадени са 2 предписания: 1. Да 
се обозначат всички площадки за съхраняване на отпадъцтие. Срок 30.07.2012 г. 2.  
Да се представи в РИОСВ-Варна отчетната книга по отпадъци. Срок 05.07.2012 г.; 

 "КМБ България" ЕАД - дадени са 2 предписания: 1. Да се обозначат всички 
площадки за съхраняване на отпадъцтие. Срок: 23.07.2012 г. 2.  Да се представят в 
РИОСВ-Варна договорите с лицата, на които се предават отпадъците. Срок: 
06.07.2012 г.; 

 АИППМПДМ Д-р Бианка Краева - 1 предписание: Да се извърши класификация по 
реда на Наредба №3 на образувания в резултат от дейноста отпадък. Срок: 
18.06.2012 г. 

       
През отчетния период са издадени: 
 7 утвърдени проекта на програми за управление на дейности по отпадъците; 



 9

 1 съгласуван проект на програма за управление на дейности по отпадъците; 
 4 върнати за привеждане в съответствие програми за управление на дейности по 

отпадъците; 
 1 становище за съгласуване на програма за управление на дейности по отпадъците; 
 2 становища за основно охарактеризиране на отпадъците; 
 6 регистрационни документи по чл. 12, ал. 4 от ЗУО; 
 4 решения за отказ за издаване на регистрационни документи по чл. 12, ал. 4 от 

ЗУО; 
 6 разрешения по чл. 37 от ЗУО за 12 бр. площадки; 
 1 решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци за 5 

площадки; 
 2 удостоверения по чл. 54, ал. 5, т. 3  от ЗУО; 
 52 заверени отчетни книги на 19 дружества; 
 132 утвърдени работни листи на 17 дружества; 
 3 фирми с заличени документи по ЗУО за 8 площадки; 
 23 анулирани работни листи на 3 дружества. 

 
Изготвени са становища, информации и др., от които:  
 Месечен отчет до МОСВ за контролната дейност по ЗУО. 
 Отчет до МОСВ за извършени проверки по опаковки за м.май 2012 г. 
 Доклад до МОСВ за резултатите от извършените проверки на търговски обекти по 

чл.1а от Наредбата за опаковки; 
 Заповед за третиране на отпадъци по екологосъобразен начин на “Айтиер 

България” ООД, гр.Пловдив; 
 Представена в МОСВ е информация за депа, който не отговарят на норматимвните 

изисквания и се експлоатират към м. март 2012 г. 
 Информация до ИАОС за публичния регистър; 

 
ПОЧВИ 

 
Извършени са 5 проверки, от които: 
 1 проверка по плана на РИОСВ – Варна; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 2 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 1 проверка по писмо на община Варна.  
 
Дадени са общо 4 предписания, от които на: 
 “Ивис - 57” ЕООД (съвместна проверка с ОД “Земеделие” гр. Добрич) – дадени 2 

предписания: 1. На основание Наредба № 6 на Добрички Общински съвет за 
управление на дейностите по третиране на отпадъци иподдържане на чистотата на 
територията на Община Добричка на собственика на обекта, предмет на 
проверката, да бъде изготвено предписание за почистване и хигиенизиране на 
замърсените площи в срок до 31.07.2012 г. 2. Областна дирекция “Земеделие”, гр. 
Добрич се ангажира да предприеме действия по уведомяване на собственика на 
обекта на проверката относно незаконосъобразното заграждане на стопанския двор 
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и да предприеме мерки в рамките на своята компетентност. 
 Васил Григоров Василев, м-ст Маница, гр. Аксаково – дадени са 2 предписания: 1. 

Да се обозначат всички гранични точки на имотите с ясно видими знаци от 
лицензирана фирма. Срок: 13.07.2012 г. 2. Да не се допуска насипване на терена за 
рекултивация с битови и опасно отпадъци, както и замърсяване на съседни терени. 
Срок: постоянен. 

 
ОХВ 
 
 Извършени са общо 16 проверки, от които: 

 3 комплексни (екипна) проверки; 
 6  проверки за текущ контрол по плана на РИОСВ – Варна; 
 1 проверка по чл. 50 от Наредба № 46/30.11.2001 г.; 
 2 проверки по писмо на МОСВ; 
 1 проверка по разпореждане на областния управител на област Варна; 
 3 проверки по писмо на ОД на МВР Варна; 
Дадени са общо 22 предписания, от които на: 
 "Руди-ан" ЕООД, гр. Аксаково (комплексна проверка) – дадени са 4 предписания - 

1. Да се изготви и представи в РИОСВ - Варна документацията от Приложение 1 от 
Указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 
REACH; 2. Да се изготви и представи в РИОСВ - Варна документацията от 
Указанията за изв. и докум. на оценка на беюопасността на съхраняване на ОХВ и 
смеси;    3. Да се изготви и представи в РИОСВ - Варна инструкции за безопасно 
съхранение на ОХВ;  4. Да се поставят указателни табели с категорията на опасност 
на склада за съхранение на ОХВ. Срок: за всички 30.07.2012 г.; 

 "Фреш ап козметикс" ООД, с. Тополи (комплексна проверка) – дадени са 3 
предписания: 1.  Да се изготви и представи в РИОСВ - Варна документацията от 
Указанията за изв. и докум. на оценка на безопасността на съхранение на ОХВ; 
Срок: 09.07.2012 г. 2. Да се представят в РИОСВ - Варна копия от фактури от ВОП 
за периода 2010-2011; Срок: 29.06.2012 г. 3. Да се представи вътрешнофирмена 
спецификация за внесените и въведените продукти. Срок: 29.06.2012 г.; 

 "Хайат България Кемикъл" ООД, гр.Варна (комплексна проверка)- дадени са 5 
предписания: 1. Да се актуализира и представи в РИОСВ-Варна докум., изискваща 
се съгласно Приложение 1 от Указанията за провеждане на контролна дейност по 
прилагането на Регламент REACH; 2. Да се изготви и представи в РИОСВ - Варна 
докум. От указанията за изв. и докум. на оценка на безопасността на съхранение на 
ОХВ и смеси; 3. Да се представят в РИОСВ - Варна докум., удостоверяващи изв. 
нотификации на в-вата в ЕСНА, съгл. Регламент CLP; 4. Да се актуализира 
програмата по управление на отпадъците и се представи в РИОСВ - Варна за 
утвърждаване. Срок за всички 20.07.2012 г. 5. Да се представят в РИОСВ - Варна 
договорите с лицата, на които се предават отпадъците. Срок 29.06.2012 г.; 

 ТПК "Свежест", гр. Добрич – 2 предписания: 1. 1. Да се актуализират и представят в 
РИОСВ-Варна ИЛБ за готовите продукти, изготвени съгласно изискванията на 
Регламент REACH, изм. с Регламент 453/2010 г. 2. Да се изиготви и престави в 
РИОСВ-Варна документацията, изискваща се съгласно Указанията за изв. на 
документиране на оценка на безопасността на съхранението на ОХВ и смеси, утв. 
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със Заповед № РД - 288/2012 г. на министъра на околната среда и водите. Срок 
16.07.2012 г. 

 "Корект - 34" ЕООД, гр. Суворово - 1 предписание: Да се актуализира и представи в 
РИОСВ - Варна документацията, изискваща се съгласно Приложение 1 от 
Указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 
REACH. Срок: 25.06.2012 г.; 

 "Хексазон" ООД, гр. Девня – дадени са 3  предписания: 1. Да се представят в 
РИОСВ - Варна ИЛБ, изготвени съгласно Регламент REACH, изм. с Регламент 
453/2010 г.; 2. Да се представи в РИОСВ - Варна докум. От Приложение 1 ит 
Указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 
REACH; 3. Да се представи в РИОСВ - Варна докум. от Указанията за извършване и 
докум. на оценка на безопасността. Срок: 1-3  09.07.2012 г. 

 "Фрештрейд" ЕООД - дадено е 1 предписание:  Да се изготви и представи в РИОСВ 
- Варна документацията от Указанията за извършване и документиране на оценка 
на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси. Срок 09.07.2012 г.; 

 "Никас" ООД, с. Чернево - дадени са 2 предписания: 1. Да се изготви и представи в 
РИОСВ - Варна документацията  от Указанията за изв. и докум. на оценка на 
безопасността на съхранение на ОХВ и смеси; 2. Да се поставят указателни табели 
на складовете за съхранение на химикали, указващи категорията на опасност на 
съхраняваните вещества, съгласно чл. 7, т. 6 от Наредбата за реда и начина за 
съхранение на ОХВ и смеси. Срок за двете предписания 16.07.2012 г.; 

 "Ескана Инвест 96" АД, с. Цонево - дадено е 1 предписание: Да се изготви и 
представи в РИОСВ - Варна документацията  от Указанията за изв. и докум. на 
оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси. Срок 23.07.2012 г. 

 
Изготвена е информация до МОСВ за докладване по Регламент № 1102/2008. 

 
ОВОС/ОС 

За периода от 01.06.2012 г. до 29.06.2012 г. са извършени: четиринадесет извънредни 
проверки на място във връзка с Държавна приемателна комисия (ДПК) и контрол по 
документи за изпълнение на условията и мерките в решения по оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) и превантивен контрол на основание чл. 152 от ЗООС – 
становища по дневни редове за провеждане на ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия. 

I. Резултат от извънредните проверки - ДПК за строежи:  
1. «ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА (ФЕЦ)» с мощност 2000  kW, 4 бр. 

МКТП 0.4/20 kV, 630 kVА, МКЗРУ 20 kV  800 kVА и кабелна линия СрН 20 kV от МКЗРУ 
до стълб № 32 на ВЕ “Жегларци” в УПИ ХVІІ, кв. 21 по плана на с. Войниково, община 
Тервел, област Добрич - с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация. 

2. А/ «ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА (ФЕЦ)» с мощност 1.680 МW” и 
подобекти: МКТП1 0.4/20 kV, 800 kVА, МКТП2 0.4/20 kV, 800 kVА и кабелна линия СрН 
20 kV (КЛ12) между РУ на МКТП1 и МКТП2” в УПИ ІХ, кв. 26 по плана на с. Поп Груево, 
община Тервел, област Добрич.  

Б/ “ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА (ФЕЦ) с мощност 1.190 МW” и 
подобекти: МКТП3 0.4/20 kV, 630 kVА, МКТП4 0.4/20 kV, 630 kVА и кабелна линия СрН 
20 kV (КЛ34) между РУ на МКТП3 и МКТП4” в УПИ Х, кв. 26 по плана на с. Поп Груево, 
община Тервел, област Добрич.  



 12

В/ “ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА (ФЕЦ) с мощност 1.054 МW” и 
подобекти: МКТП5 0.4/20 kV, 630 kVА, МКТП6 0.4/20 kV, 630 kVА и кабелна линия СрН 
20 kV (КЛ56) между РУ на МКТП5 и МКТП6” в УПИ VІІ, кв. 25 по плана на с. Поп 
Груево, община Тервел, област Добрич. 

Г/ “ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА (ФЕЦ) с мощност 915.84 kWр” и 
подобекти: МКТП7 0.4/20 kV, 630 kVА, МКТП8 0.4/20 kV, 500 kVА и кабелна линия СрН 
20 kV (КЛ78) между РУ на МКТП7 и МКТП8” в УПИ ХІІ, кв. 24 по плана на с. Поп 
Груево, община Тервел, област Добрич. 

Д/ “Кабелни линии СрН 20 kV в УПИ ІХ, кв. 26, УПИ Х, кв. 26, УПИ VІІ, кв. 25 и УПИ 
ХІІ, кв. 24 и към МКЗРУ1 и МКЗРУ2 в УПИ ІІІ-39, кв. 24; МКЗРУ1 и МКЗРУ2; 
Присъединяване на ФЕЦ към ВЕ “Поп Груево” и нов СРС стълб” в УПИ ІХ, кв. 26, УПИ 
Х, кв. 26, УПИ VІІ, кв. 25, УПИ ХІІ, кв. 24 и УПИ ІІІ-39, кв. 24 по плана на с. Поп Груево, 
община Тервел, област Добрич - с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация.  

3. “ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА (ФВЦ)» с мощност 74.52  kWp с кабелна линия 
НН от ФВЦ до ТП “Зограф” в УПИ ХІІІ-86, кв. 9 по плана на с. Зограф, община Генерал 
Тошево, област Добрич - с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация; 

4. “РАЗШИРЕНИЕ НА СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО, 
СИЛОЗЕН ТИП – ДВА БРОЯ СТОМАНЕНИ СИЛОЗИ С ВМЕСТИМОСТ ПО 1771 куб. м” 
в ПИ № 112073 по КВС на землище на с. Орешак, община Аксаково, област Варна - с 
предложение за въвеждане на строежа в експлоатация.  

5. “ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА (генератор)” с мощност 285.670 kWр в 
УПИ Х “за фотоволтаична инсталация”, кв. 43, по плана на гр. Игнатиево, община 
Аксаково - с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация.  

6. “ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 120 kW – втори етап” в УПИ ІХ-310, кв. 23, по 
плана на с. Пчеларово, община Генерал Тошево, област Добрич - с предложение за 
въвеждане на строежа в експлоатация. 

7. Ветроенергиен парк „Каварна“ 40 МW, в замлищата на гр. Каварна и с. Българево, 
община Каварна, област Добрич: 

етап: Вятърни генератори – 8 броя, тип Vestas V 90, 2 MW с трансформатор 2100 кVA 
(BG KA H1 – ВГ1; BG KA H2 – ВГ2;  BG KA H3 – ВГ3; BG KA H5 – ВГ5; BG KA Е3 – 
ВГ8; BG KA Е2 – ВГ9; BG KA Е1 – ВГ10 и BG KA М1 – ВГ25) в поземлени имоти /ПИ/ с 
идентиф.: 35064.113.91; 35064.113.92; 35064.113.88 и 35064.46.2 от землището на гр. 
Каварна и ПИ с идентиф.: 07257.16.527; 07257.16.522; 07257.16.457 и 07257.27.482 от 
землището на с. Българево; 

етап: Кабелна линия 20 kV и оптична мрежа от Подстанция „ЕВН Каварна 20/110 
kV“ до вятърните генератори в землищата на гр. Каварна и с. Българево; 

етап: Подстанция „ЕВН Каварна 20/110 kV“ в ПИ с идентиф. 35064.112.22 от 
землището на гр. Каварна; 

етап: Кабелна линия 110 kV и оптична линия за присъединяване на ВяЕЦ „Каварна“ 
към ОРУ-110 kV от съществуваща подстанция „Каварна“ 110/20 kV в землището на гр. 
Каварна; 

етап: Водопровод до подстанция „ЕВН Каварна 20/110 kV“ в землището на гр. 
Каварна – с предложение за въвеждане на строежа (етапи от него) в експлоатация. 

8. “Фотоволтаична електроцентрала “Коларци” с мощност 1.12 МWp“ в УПИ І-43, 44 
по КВС на с. Коларци, общ. Тервел – с предложение за въвеждане на строежа в 
експлоатация. 



 13

9. “Малка електроцентрала с фотоволтаични модули” с максимална мощност 500 КW, в 
кв. 35, с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич  - с предложение за въвеждане на 
строежа в експлоатация. 

10. “Ветрогенераторен парк от девет ветрогенератора : ВГ1 и ВГ2, находящи се в 
поземлен имот /ПИ/ №12173.4.134, ВГ3, в ПИ № 12173.1.144, ВГ4, в ПИ 12173.1.146, ВГ5, 
в ПИ № 12173.15.178, ВГ6, в ПИ № 12173.15.181, ВГ7, в ПИ № 12173.13.164, ВГ8, в ПИ № 
12173.22.144, ВГ9, в ПИ № 12173.3.122, кабелна линия 20 kV СрН от 9 бр. 
ветрогенератори до нова подстанция 20/110 kV ”Вранино” и оптичен кабел, нова 
подстанция  20/110 kV ”Вранино”, в ПИ  12173.3.123, подземна електропреносна мрежа 10 
kV  от подстанция “Вранино” до ВЕЛ 110 kV “Дропла” и оптичен кабел в землището на с. 
Вранино и с. Видно, община Каварна -  с предложение за въвеждане на строежа в 
експлоатация. 

11. „Основен ремонт и преустройство на бивш военен склад 304 в сграда за отдел 
„Поддръжка“ и пристройка на две гаражни клетки, Летище Варна“, в УПИ I-12, 28 
“обслужващи дейности, автобаза, техн. инфраструктура, паркинг и озеленяване”, по ПУП-ПРЗ на Летище Варна, гр. 
Варна (поземлен имот с идентификатор 00182.307.29) – с предложение за въвеждане на 
строежа в експлоатация. 

12. „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) „Добрич“ с максимална мощност 16 
МWp“ в ПИ 283 „За ПСД – фотоволтаична централа“ с ИД 72624.603.283, по плана на ПЗ 
„Запад“, ул. „Хан Тервел“, гр. Добрич,  

- Етап III: ТИС 2. Кабелна линия 20 кV между ТИС 1 и ТИС 2. Инвертори 3 и 4. 
Инверторни полета 3 и 4, и прилежаща ел. инсталация; 

- Етап IV: ТИС 3. Кабелна линия 20 кV между ТИС 2 и ТИС 3. Инвертори 5 и 6. 
Инверторни полета 5 и 6, и прилежаща ел. инсталация; 

- Етап V: ТИС 4. Кабелна линия 20 кV между ТИС 3 и ТИС 4. Инвертори 7 и 8. 
Инверторни полета 7 и 8, и прилежаща ел. инсталация; 

- Етап VI: ТИС 5. Кабелна линия 20 кV между ТИС 4 и ТИС 5. Инвертори 9 и 10. 
Инверторни полета 9 и 10, и прилежаща ел. инсталация; 

- Етап VIII: ТИС 7. Кабелна линия 20 кV между ТИС 6 и ГРУ и между ТИС 7 и ГРУ. 
Инвертори 12 и 13. Инверторни полета 12 и 13, и прилежаща ел. инсталация; 

- Етап X: ТИС 9. Кабелна линия 20 кV между ТИС 7 и ТИС 9. Инвертори 16 и 17. 
Инверторни полета 16 и 17, и прилежаща ел. инсталация; 

- Етап XII: ТИС 11 и присъединяването му към съществуваща кабелна линия 20 кV. 
Инвертори 19 и 20. Инверторни полета 19 и 20, и прилежаща ел. инсталация; 

-  Етап XIV: ТИС 13. Кабелни линии 20 кV между ТИС 12 и ТИС 13, и между ТИС 13 
и ГРУ. Инвертори 23 и 24. Инверторни полета 23 и 24, и прилежаща ел. инсталация; 

Етап XV: ТИС 14 и присъединяването му към съществуваща кабелна линия 20 кV. 
Инвертори 25 и 26. Инверторни полета 25 и 26, и прилежаща ел. инсталация - с 
предложение за въвеждане на строежа в експлоатация. 

13. „Фотоволтаична централа с мощност 2.5 MW“, находящ се в УПИ XI, XII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV и XXVI, кв. 21 по плана на с. 
Пчеларово, община Генерал Тошево, област Добрич - с предложение за въвеждане на 
строежа в експлоатация. 

14. „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 93 000 Wp и ограда“, находящ 
се в УПИ VIII „За фотоволтаична система“, кв. 75 по плана на с. Боряна, община Дългопол, област 
Варна  - с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация. 
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II. Резултат от извършените проверки по документи за изпълнение на условията в 
решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и решения по 
преценявяне на необходимостта от извършване на ОВОС: 

1. Решение по ОВОС № ВА 3–2/101/2011 г. 
По точки 5,6, 8, 10,14,25,27,28 и 29 са изпълнени. 
2. Решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №№ 369, 441, 

365, 442, 366 и 435/ПР/2008 г. и 242 и 241/ПР/2009 г. – изпълнени. 
IІІ. Становища по дневен ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия: 
 Становища по дневен ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ - 12 бр.; 
 Участие в ЕСУТ . 
 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
В РИОСВ-Варна, са постъпили 21 сигнала за бедстващи и мъртви екземпляри от 

разред китоподобни. Три от постъпилите сигнали са неоснователни. Осемнадесет от 
сигналите са за намерени мъртви делфини.  
 След постъпил сигнал по Зелен телефон за нерегламентирана сеч на дървета  е 
извършена проверка при която е установено сеч на храсти и дървета на територията на гр. 
Добрич, които представляват местообитания на защитени видове птици. Дадено е едно 
предписание за преустановяване на сечта в периода от 22.06.2012 г. до 20.07.2012 г. 

 След постъпила жалба за нерегламентирано отглеждане на диви животни от 
организация “Право на живот по закон” последва извънредна проверка на частен дом 
находящ се в село Просечен общ. Суворово. Не е установено нарушение. 

Във връзка с подадено заявление за регистрация на 2 приплоди от вида сив папагал 
– жако, е извършена извънредна проверка. 

Извършени са две проверки на защитена зона за опазване на дивите птици 
“Калиакра”, код BG 0002051. Една от извършените проверки е извънредна – във връзка с 
постъпило в РИОСВ-Варна уведомление за ПУП-ПП за водопровод и канализация към 
Мидена ферма “Дълбока”. Установено е, че трасето се предвижда да преминава в 
границите и в съседство на съществуващи пътища. Не са установени нарушения на режима 
на защитената зона, определен със Заповед № РД-559/21.08.2009 г. на министъра на 
околната среда за обявяването й.  

 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

През отчетния период експертите по защитени територии и специалистите при 
РИОСВ – Варна, са извършили общо 29 планови проверки. Не са установени нарушения.  

През същия период са извършени 4 извънредни проверки по постъпило сигнално 
писмо от РП – Варна за нарушение в ЗМ “Лонгоза”. Не са установени нарушения. 

 
ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

През отчетния период не са съставяни АУАН. 
 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

 
НП № 0000002197-19/15.06.2012г. на „Свобода” АД, гр. Добрич, нарушил чл. 18, т.1 от 
ЗЧАВ. Имуществена санкция в размер на 100 лв. 
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АУАН: 
 

„Полимери” АД, гр. Девня, в нарушение на чл.125, ал. 1, т.2 от ЗООС, във връзка с 
чл.164, ал. 1 от същия. 
 
2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност 

 
Чрез осъществяваната дейност от експертите по компонент атмосферен въздух се 

намаляват и ограничават организираните и неорганизираните емисии на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от производствените дейности на контролираната 
територия, съсредоточени в райони класифицирани като "горещи точки" и пряко свързани 
с подобряване качеството на атмосферния въздух;  

Анализът от провеждания контрол показва, че операторите, титуляри на 
разрешителните за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и на 
комплексни разрешителни, се стремят да спазват изискванията на Закона за водите и 
наредбите към него. 

В резултат на извършените проверки се контролират производителите, вносителите 
и потребителите на химични вещества и смеси. Следи се регистрацията и нотификацията в 
Европейската агенция по химикали (ECHA) на вносителите и производителите на 
веществата в самостоятелен вид или съдържащи се в смесите. Следи се и за спазването на 
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси за 
дружествата, произвеждащи детергенти – за спазването на Регламент 648/2004 г. 

По отношение на опазването на защитените видове, включени в приложение 3 на 
ЗБР, гражданите изпълняват законовото изискване да уведомяват екоинспекцията при 
намерени мъртви или в безпомощно състояние екземпляри. 

 Не е установена търговия със застрашени растителни видове по ЗБР, ЗЛР и 
Регламент 338/97 на Съвета на ЕО. 

В резултат от действията на експертите по защитени територии и охраната от 
РИОСВ - Варна, са създадени предпоставки за опазването на биологичното разнообразие в 
защитените територии в териториалния обхват на инспекцията.  
 

3. Кратък анализ на постигнатите положителни резултати в областта на 
опазване на околната среда, в резултат от осъществената контролна дейност 

Постигнатите положителни резултати от осъществяваната дейност по компонент 
“Атмосферен въздух" води до намаляване на емисионното натоварване в приземния 
въздушен слой, контролът на който се извършва чрез постоянните пунктове за контрол на 
качеството на атмосферния въздух, разположени в градовете Варна, Добрич, Девня и с. 
Езерово.  

От друга страна в по-голямата си част операторите на инсталации спазват 
екологичните норми и изисквания, редовно и в срок представят доклади, свързани с 
емисионния контрол на обектите (СПИ и СНИ), водят се досиета за хладилни, климатични 
и стационарни пожарогасителни инсталации съдържащи ФПГ и др.  
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В резултат на работата на експертите по компонент “Води” контролираните 
предприятия се стремят да ограничат или преустановят замърсяванията на повърхностните 
водни обекти. 
 Контролът по ОХВ бе насочен основно към наличие на: регистрация на веществата; 
нотификация на химичните вещества от вносители и производители; актуални 
информационни листове за безопасност на български език; инвентаризационни списъци на 
химичните вещества, наличие на актуализирани Таблица 1 и Таблица 2 от Приложение № 
1 от Указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент (ЕО) 
1907/2006 (REACH), утвърдени със Заповед № РД – 250/08.04.2009 г. на министъра на 
околната среда и водите и др.   

 
 
 


